Wandelroute 3: Grafheuveld en Celtic Fields
7 km/ 1,5 uur
Wegen:
Voornamelijk zand,
klein stukje
verharde weg,
sommige stukken
mul zand
Rolstoel:
Niet mogelijk
Horeca:
Geen
Bezienswaardigheden:
Beken, grafheuvels,
celtic fields

Routebeschrijving
Komend vanaf Vakantiepark De Bosrand gaat u rechtsaf en direct daarna links (GORTELSEWEG).
1. Na 150m ziet u twee beken elkaar kruisen, de bovenste (wets-oost) loopt dwars door het dorp
en heet later dan ook Dorpsche Beek, via voormalige papierfabriek Van Delden en verderop
De Industrie.
U volgt de beek totdat deze rechtsaf gaat, hier gaat u linksaf (HATTUMSEWEG). Einde weg haakse
bocht rechts, even hierna houten bruggetje. Direct over bruggetje oversteken, rechtuit het
zandpad in.
2. Hier komt u door diverse percelen bos die duidelijk als ‘productiebossen’ zijn aangeplant en
als zodanig worden onderhouden.
Einde weg eerste brede zandpad linksaf. Na 1 km bij splitsing rechtsaf (zie paaltje met rode kop),
even later links heide. Viersprong oversteken, rechtuit. Zie voor u een heuvel (Galgenberg).
3. Deze heuvel heeft in de prehistorie en daarna zeker diverse functies gehad.
4. Direct na de heuvel ziet u links de eerste twee grafheuvels, deze plek ligt middenin een brede,
langgerekte strook met tientallen grafheuvels. Verderop ziet u er meer.
T-splitsing rechtsaf, zie links voor u een groot heideveld. Einde zandpad verharde weg oversteken
(ATTENTIE!!-Er wordt hard gereden!) de Wildweg in. Op de plaats waar links ongeveer het
weiland begint, staat rechts in het bos een gedenkteken.
5. Op de gedenkzuil informatie over dit historisch belangrijke gebied. Overigens zijn de
genoemde Celtic Fields voor een ongeoefend oog moeilijk te vinden.
Nadat u de zuil en de grafheuvels heeft bekeken, weer terug naar de zandweg (WILDWEG).
Verder lopen in oostelijke richting, daarna de eerste afslag rechts (ISENDOORNWEG).
Einde weg links (CANNENBURGHERWEG) tot 2e huis aan de linkerkant (huisnummer 12).
Tegenover dit huis het bospad in, langs bordje ‘Gemeente Bosbedrijf’. Na bordje direct rechts
aanhouden, bospad verhard met split, volgen. Bij verharde weg (GORTELSEWEG) linksaf.
6. Na 150m ziet u links een voormalige wasserij.
U vervolgt deze weg. Aan het einde bent u terug op het Vakantiepark.
Op- en aanmerkingen op de route graag even melden aan de balie.. Dank U!

